เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๘ ก

หนา้ ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕3๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕
(2) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ให้ ก รมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เพื่อความมั่งคั่ง สมดุล และยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทานโยบายและแผนเพื่อการบริหารจัดการ
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(2) เสนอให้มีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎ ระเบียบ และมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
การฟื้นฟู การจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างยั่งยืน
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(3) กากับดูแล ประเมิน และติด ตามตรวจสอบการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การจัด การและ
ใช้ ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้อ งกัน การกัด เซาะชายฝั่ งให้เป็ นไปตามกฎ
ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
(4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง
พืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์
(5) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากาหนดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ้มครอง
ทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และพื้ น ที่ ที่ จ ะใช้ ม าตรการในการป้ อ งกั น การกั ด เซาะชายฝั่ ง
เพื่อประโยชน์ในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง
(6) ส่ ง เสริ ม การมีส่ ว นร่ว มและสนับ สนุ นประชาชน ชุ ม ชนชายฝั่ ง และองค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ การปลูก การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(7) เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
(8) ประสานความร่ว มมือกับองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศในด้านทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง
(9) ปฏิ บั ติ ง านอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็น หน้ า ที่ และอานาจของกรมหรื อ ตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังต่อไปนี้
(1) สานักงานเลขานุการกรม
(2) กองกฎหมาย
(3) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(4) กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
(5) กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
(6) กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
(7) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(8) - (14) สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ - ๗
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ข้อ ๔ ในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อทาหน้าที่หลัก
ในการตรวจสอบการดาเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของกรม รับผิดชอบงานขึน้ ตรง
ต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อทาหน้าที่หลัก
ในการพั ฒ นาการบริ ห ารของกรมให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และคุ้ ม ค่ า รั บ ผิ ด ชอบงาน
ขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(3) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่ วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานในสังกัดกรม
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย
ข้อ ๖ ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติราชการทั่ว ไป
ของกรม และราชการอื่ น ที่ มิ ไ ด้ แ ยกให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องกองหรื อ ส่ ว นราชการใดโดยเฉพาะ หน้ า ที่
และอานาจดังกล่าว ให้รวมถึง
(1) ดาเนิ น การเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอานวยการ และ
งานเลขานุการของกรม
(2) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน และการบริหารงานบุคคลของกรม
(3) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บการเงิ น การบั ญ ชี การงบประมาณ การพั ส ดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า
นโยบาย และผลงานของกรม
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองกฎหมาย มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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(1) ดาเนิ น การเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ ง กฎหมายว่า ด้ว ยป่า ไม้ กฎหมายว่า ด้วยป่ าสงวนแห่ง ชาติ กฎหมายว่าด้ว ย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และต่างประเทศ
(3) พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และยกร่า งกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ
และคาสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรม รวมทั้งวินิจฉัยและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของกรม
(5) ให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านกฎหมาย อนุสัญญา สนธิสัญญา
หรือความตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการการจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
(2) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รวมทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณของกรม
(4) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เ พื่ อ จั ด ท าแผนงาน โครงการ รวมทั้ ง การติด ตามและประเมิน ผล
การปฏิบัติงานของกรม
(5) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ และคณะกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(6) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกรม
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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(1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการเพื่ อการจั ด การพื้ นที่ ช ายฝั่ง
และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง
(2) กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะ
ชายฝั่งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) พัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม
(4) จั ด ท าแผนการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง และการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
การกัดเซาะชายฝั่ง
(5) พัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การกัดเซาะชายฝั่ง
(6) ประสานงานและบูรณาการในการจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง
(7) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ แผนงาน และกรอบแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากร
และระบบนิเวศทางทะเล
(2) กากับ ดูแ ล ติด ตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทาแผนการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและพื้นที่เกาะ
(4) พัฒนาการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
(5) พัฒนาฐานข้อมูล แผนที่ และการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล
(6) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย
ข้อ ๑๑ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
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(1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ แผนงาน และโครงการเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
การป้องกัน การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด และพรุชายฝั่ง
(2) กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด
และพรุชายฝั่งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) พัฒนาการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด
และพรุชายฝั่ง
(4) จัดทาแผนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลน ป่าชายหาด และพรุชายฝั่ง
(5) พัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายหาด และพรุชายฝั่ง
(6) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย
ข้อ ๑๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา สารวจ วิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชีววิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเมินสภาวะทรัพยากรและผลผลิตชีวภาพ รวมทั้งระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
(2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการขยายพันธุ์ อนุรักษ์สัตว์ทะเลที่หายาก หรือใกล้สูญพันธุ์
และสัต ว์ทะเลที่มีศักยภาพต่อผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์ รวมทั้ง
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(3) ศึ ก ษา วิ จั ย และติ ด ตามสภาวะการเปลี่ ย นแปลงทางสมุ ท รศาสตร์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทางทะเลและชายฝั่ง
(4) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บข้อมูล และเป็นแหล่งเก็บตัวอย่างทรัพยากรทั้งสัตว์และพืชทะเล
เพื่อการเรียนรู้ วิจัย และอ้างอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) ศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นการสนั บ สนุ น ฟื้ น ฟู ท ะเลไทยและพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง
ให้มีความอุดมสมบูรณ์
(6) ประสานงานด้านการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(7) สนั บ สนุ น และถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ เทคโนโลยี และให้ บ ริก ารวิช าการแก่ ประชาชน
หน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ - ๗ มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนิ นการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การส่งเสริม การพัฒนา และการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับพื้นที่
(2) กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทาและเสนอแนะนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และประสานการบูรณาการ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับพื้นที่
(4) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในระดับพื้นที่
(5) ส ารวจ ประเมิ น และรายงานสถานการณ์ ท รั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และ
การกัดเซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่
(6) ให้คาปรึกษา แนะนา และบริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปลูก
การบารุงรักษา การอนุ รักษ์ การฟื้น ฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
แก่ประชาชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(7) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดี
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3
วราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ ทาให้ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เพิ่ ม มากขึ้ น สมควรปรั บ ปรุ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการและหน้ า ที่
และอ านาจของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่อให้สอดคล้ องกับภารกิจ ที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ ยนแปลงไป อันจะทาให้ การปฏิ บัติ
ภารกิจตามหน้าที่และอานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

